
 

Årsplan for engelsk i 4. Klasse - 20/21 - DS/CP 

 

Periode Emne og 
materialer 

Læringsmål Mål Evaluering 

 
Forløb 1  
 
 
 
 
 
 
 

 
Pirates 
 
First Choice 
 
Treasure Maps 
 
Let’s do it 

Bodyparts 
Colours 
Numbers 
Clothes 
Pirate 
vocabulary 
Presentations 

Skriftlig kommunikation: 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af enkle 
tekster vha. billedstøtte og 
ordlister 
 
Mundtlig kommunikation: 
Eleven kan deltage i små, 
spontane samtaler om 
nære emner. Herunder 
viden om fraser og 
gambitter. 
 
Kommunikationsstrategier: 
Eleven kan anvende 
gættestrategier i forståelse 
af ukendt ordforråd. 
 
Kultur og samfund: 
Eleven har viden om 
fortællinger og beskeder og 
kan anvende enkelte genrer 
på engelsk  
 

Vi repeterer 
mange af de 
allerede tillært 
områder. 
 
Gruppearbejde 
 
CL grupper 
 
Evaluering 
foregår efter 
hvert emne 

Forløb 2 
 
 
 
 
 

Transport 
 
First Choice 
 
Let’s do it 
 
Copysheet 
 
Boardgames 
 
Card games 
 
You Tube- 
DreamEnglishKids 

Different means 
of 
transportation 
 
Transport 
vocabulary 
 
Numbers 
 
Pounds, dollars, 
miles 
 
To have 
 
Nutid- og 
datidsformer 
 

Skriftlig kommunikation: 
Eleven kan anvende enkle  
nutids- og datidsformer 
samt bøjningsformer af 
udsagnsord 
 
Mundtlig kommunikation: 
Eleven kan lære sprog ved 
at gentage fraser i rytme 
 
Kommunikationsstrategier: 
Eleven kan finde hjælp til 
kommunikation.  
 
Kultur og samfund: 
Eleven har viden om 
engelsk skriftsprog 

Glosetests 
 
Evaluering af sig 
selv vha. 
spørgsmål 
 
Kammeratskabs 
evaluering 



 
 
 

Forløb 3 
 
 
 
 
 

Grocery and food 
 
First Choice 
 
Let’s do it 
 
Copysheets 
 
Boardgames 
 
Shopping 
 
You Tube- 
DreamEnglishKids 

Grocery 
vocabulary 
 
Politeness 

Skriftlig kommunikation: 
Eleven kan bøje adjektiver 
og verber. Eleven kan 
producere små tekster. 
 
Mundtlig kommunikation: 
Eleven har viden om enkle 
spørgende fraser 
 
Kommunikationsstrategier: 
Eleven kan anvende simple 
kommunikationsstrategier 
med udgangspunkt i 
modersmålet 
 
Kultur og samfund: 
Eleven har viden om en 
ligheder og forskelle 
mellem eget sprog og 
engelsk. 
 

 

Forløb 4 
 
 
 
 

Sports 
 
First Choice 
 
Let’s do it 
 
Copysheets 
 
Boardgames 
 
Games (move it) 
 
You Tube- 
DreamEnglishKids 
 
 
 
 
 
 
 
Halloween 
 

Different aspects 
of sports 
 
Hobbies 

Skriftlig kommunikation: 
Eleven kan bøje adjektiver 
og verber. Eleven kan 
producere små tekster. 
 
Mundtlig kommunikation: 
Eleven kan forstå 
væsentlige detaljer i 
fortællinger om konkrete, 
kendte emner. Eleven kan 
brug wh-ord i spørgende 
sætninger. 
 
Kommunikationsstrategier: 
Eleven kan udvise mod 
gennem tryg klasseledelse 
ved at deltage aktivt i 
sproglige aktiviteter 
 
Kultur og samfund: 
Eleven kan perspektivere 
emnet til egen hverdag 
 
 
 

Feedback på 
opgaver 



 
 
 

Forløb 5 
 
 
 

Christmas 
 
First Choice 
 
Let’s do it 
 
Copysheets 
 
Boardgames 
 
Games 
 
Film 

Christmas in 
Denmark, USA, 
England 
 
My own 
Christmas 
 
Christmas Carols 
 
Traditions 

Skriftlig kommunikation: 
Eleven kan forstå 
hovedindholdet af enkle, 
fortællende tekster 
 
Mundtlig kommunikation: 
Eleven kan stille og besvare 
enkle spørgsmål. Eleven 
kan kommunikere med 
enkle ord og sætninger. 
 
Kommunikationsstrategier: 
Eleven kan udvise mod 
gennem tryg klasseledelse 
ved at deltage aktivt i 
sproglige aktiviteter 
 
Kultur og samfund: 
Eleven kan fortælle om 
egne traditioner og tilegner 
sig viden om kulturens 
betydning for forståelsen af 
sig selv 
 
 

 

Forløb 6 Night Time 
 
First Choice 
 
Let’s do it 
 
Copysheets 
 

Time 
 
Am/pm 
 
My house 
 
Furniture 
 
Daily Life 
 
Weekdays 
 

Skriftlig kommunikation: 
Eleven kan skrive enkle 
beretninger om egen 
hverdag. Viden om 
bindeord og ordklasser. 
 
Mundtlig kommunikation: 
Eleven  har viden om visuel 
støtte til lytte forståelse 
 
Kommunikationsstrategier: 
Eleven kan anvende de 
hyppigst forekommende 
ord og fraser.  
 
Kultur og samfund: 
Eleven kan fortælle om sin 
egen hverdag og 
sammenligne med andres. 
 
 

 



 
 
 

Forløb 7  
 
 

Central Park 
 
First Choice 
 
Let’s do it 
 
Copysheets 
 
 

Knowledge 
about New York 
and USA 
 
Knowledge 
about Central 
Park 
 
Reading a map 
 
Sparetime 
activities 
 
 

Skriftlig kommunikation: 
Eleven har viden om 
hjælpemidler til produktion 
af små tekster. 
 
Mundtlig kommunikation: 
Eleven har viden om 
overførselsteknikker fra 
lytning til læsning 
 
Kommunikationsstrategier: 
Eleven kan anvende de 
hyppigst forekommende 
ord og fraser.  
 
Kultur og samfund: 
Eleven kan anvende enkle 
medier til videnssøg. 
Eleverne opnår viden om 
dagligdagen i 
engelsksprogede samfund. 
 
 

 

Forløb 8 Friends 
 
First Choice 
 
Let’s do it 
 
Copysheets 
 
Games 

Friendships 
 
Clothes 
 
 

Skriftlig kommunikation: 
Eleven kan overføre sprog, 
indhold og struktur fra 
mundtligt til skriftligt. 
Viden om samspillet 
mellem det skriftlige og 
mundtlige arbejde. 
 
Mundtlig kommunikation: 
Eleven  kan efterligne 
hyppige ord og fraser til at 
præsentere sig selv.  
 
Kommunikationsstrategier: 
Eleven kan anvende de 
hyppigst forekommende 
ord og fraser.  
 
Kultur og samfund: 
Eleven kan forstå og små 
historier for og om børn fra 
engelsksprogede kulturer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Forløb 9 Repetition 
 

Vocabulary 
 
 

  

 


